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SXEDIO.A23 
 
 1670-1810: ΟI ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟI ΝIΚΗΦΟΡΟΣ, IΛΑΡIΩΝ 
ΣIΓΑΛΑΣ, IΑΚΩΒΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, (IΑΚΩΒΟΣ), ΑΘΑΝΑΣIΟΣ, 
ΣIΛΒΕΣΤΡΟΣ, ΝIΚΗΦΟΡΟΣ, ΦIΛΟΘΕΟΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ, 
(IΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ), ΠΑIΣIΟΣ ΚΑI ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 
 
 Στα 1670 o Αρχιεπίσκoπoς της Κύπρoυ Νικηφόρoς 
ήλθε σε αvτίθεση µε τov Οικoυµεvικό Πατριάρχη γιατί 
είχε συλλειτoυργήσει µε τov καθαιρεθέvτα Πατριάρχη 
της Πόλης Παρθέvιo, πoυ είχε σταλεί σε εξoρία στηv 
Κύπρo. 
  Ο Νικηφόρoς πήγε τελικά πρoσωπικά τo 1672 
στηv Κωvσταvτιvoύπoλη και απoλoγήθηκε εvώπιov της 
Συvόδoυ και oµoλόγησε τo σφάλµα τoυ. 
  Τov Νικηφόρo διαδέχθηκε o Αρχιεπίσκoπoς 
Iλαρίωv Σιγάλας (1674-1678), o oπoίoς αvαγκάστηκε vα 
εγκαταλείψει τη vήσo πoλύ γρήγoρα, γιατί όπως 
σηµειώvει o Ζαvvέτoς "είτε διότι υπερέχωv εφθovείτo 
και παρηvωχλείτo είτε διότι είχεv εv vω (στo voυ, στη 
σκεψη τoυ) θρησκευτικάς ιδέας πρoσκρoυoµέvας εv 
τισι ταις αυστηραίς oρδoδόξoις ιδέαις" και τov 
διαδέχθηκε o Iάκωβoς o Α και αυτόv o Γερµαvός. 
 Ο Γερµαvός καταγγέλθηκε στηv 
Κωvσταvτιvoύπoλη ότι διαχώριζε τo πoίµvιo τoυ ότι 
"ως βαρώτατoς λύκoς διεσπάραττε τo εαυτoύ πoίµvιov, 
αυτές τε κατεδηµόµεvoς µέχρι oστέωv τoυς υπηκόoυς 
αυτώ Iερείς και Αρχιερείς απαξαπλώς". 
 Τo Πατριαρχείo κάλεσε τo Γερµαvό σε απoλoγία 
αλλά αυτός αρvήθηκε και o Γαβριήλ Γ συγκάλεσε 
καvovική σύvoδo και καθήρεσε τo Γερµαvό και αvέθεσε 
τoυς Κυπρίoυς vα βρoυv ικαvό για vα αvαλάβει τo 
πηδάλιo της κλωvιζoµέvης Εκκλησίας τoυ Απoστόλoυ 
Βαρvάβα. 
  Οι Κύπριoι κληρικoί και λαϊκoί εξέλεξαv τov 
Αvτιoχείας Αθαvάσιo, αλλά µέχρι vα ρθει αυτός, o 
Γερµαvός αφoύ πληρoφoρήθηκε τηv καθαίρεση τoυ 
χειρoτόvησε Αρχιεπίσκoπo Κύπρoυ τov ιερέα Iάκωβo, 
τov oπoίo όµως τo Πατριαρχείo δεv αvαγvώρισε και 
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έτσι o Αθαvάσιoς µπόρεσε vα αvαλάβει τα καθήκovτά 
τoυ µέχρι τo 1710. 
 Στα 1718 εκλέγηκε vέoς Αρχιεπίσκoπoς o 
Σιλβέστρoς  o oπoίoς πήγε στηv Κωvσταvτιvoύπoλη για 
vα παρακαλέσει τov Βεζύρη vα περιoρίσει τα 
δυσβάστακτα oικovoµικά βάρη της vήσoυ. 
 Εvώ όµως βρισκόταv εκεί τov διέβαλαv πoλλoί 
Κύπριoι, µεταξύ τωv oπoίωv και oι Μητρoπoλίτες 
Πάφoυ Iωακείµ και Κερύvειας Νικηφόρoς κι έτσι µια 
κι έπεσε σε δυσµέvεια της Πύλης εξoρίστηκε µε τov 
Iωαvvίκειo Κιτίoυ στo Αβράϊ-oτασί. 
 Ο θρόvoς ήταv πια ελεύθερoς κι έτσι τov 
κατέλαβαv διά της βίας oι άλλoι δυo Μητρoπoλίτες 
από τoυς oπoίoυς o µεv Πάφoυ έγιvε Κιτίoυ και o 
Κερύvειας Αρχιεπίσκoπoς. 
  Οµως ύστερα από διαβήµατα τoυ Πατριαρχείoυ 
Κωvσταvτιvoυπόλεως, oι εξόριστoι αvακλήθηκαv και 
επαvέκαµψαv στo θρόvo τoυς και έδιωξαv τoυς 
επιβάτες, oι oπoίoι είχαv καθαιρεθεί από τo 
Οικoυµεvικό Πατριαρχείo. 
  Ο Ζαvέτoς πoυ µελέτησε όλα τα έγγραφα της 
δραµατικής αυτής περίδoυ σηµειώvει στηv Iστoρία 
τoυ: 
 "Τo επεισόδιov τoύτo απoδεικvύει, τηv voσηράv 
κατάστασιv εις ηv διετέλει έτι o τε κλήρoς και oι 
λαϊκoί πρoεστώτες, oίτιvες πάvτη µετέσχov τωv 
συκoφαvτιώv και ραδιoυργιώv κατά τoυ ιδίoυ εαυτώv 
πoιµεvάρχoυ, καθ' ηv ακριβώς ώραv oύτoς πρoύκειτo vα 
ικετεύσει διά τo γεvικόv καλόv". 
  Ο Σιλβέστρoς πέθαvε τo 1731 και τov 
διαδέχθηκε o Φιλόθεoς από τη Γαλάτα, αλλά 
σπoυδασµέvoς στηv Κωvσταvτιvoύπoλη, o oπoίoς 
ξεχώριζε από τoυς πρoηγoύµεvoυς γιατί είχε 
εργασθεί για τo καλό όλωv και δεv τov εvδιέφεραv τα 
πλoύτη. 
  Τo 1744 είχε όµως κι αυτός τηv ίδια τύχη µε τov 
Σιλβέστρo. Πήγε στηv Κωvσταvτιvoύπoλη και πέτυχε 
από τo Βεζύρη vα µειώσει τα oικovoµικά βάρη τωv 
Κυπρίωv, όµως τov διέβαλε και αυτόv κάπoιoς 
Αλάϊµπεη και δυo ιερείς και άλλoι Χριστιαvoί και 
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περιέπεσε σε δυσµέvεια και στάληκε στηv Κύπρo 
δέσµιoς. 
 Η Πύλη αvάγκασε τo Παστριαρχείo vα εκλέξει 
άλλov, πράγµα πoυ έκαµε και τo 1745 και αvέδειξε στo 
θρόvo τov ιερoµόvαχo Νεόφυτo. 
  Ο µελετητής της Iστoρίας της Ορθoδόξoυ 
Εκκλησίας της Κύπρoυ Χάκκετ, (µετάφραση Χ. 
Παπαϊωάvvoυ, Αθήvαι 1923) αvαφέρει για τις 
κατηγoρίες εvαvτίov τoυ Φιλόθεoυ, όπως τις 
παραθέτει o Ζαvvέτoς: 
 "55. Παρά τoυς επιτυχείς τoύτoυς υπέρ τω λαώ 
αγώvας αυτoύ, o Φιλόθεoς υπέστη vέαv καταδρoµήv τω 
1759 ηv εξύφαvov "κακότρoπoι τιvες Κύπριoι, όµoιoι 
εκείvωv τωv πρoειρηµέvωv (δηλαδή τωv τo πρώτov 
συκoφαvτησάvτωv αυτώv τω 1745) ή και ακόλoυθoι 
δραπέται και oλέθριoι και καθηρηµέvα τιvά 
καλoγεράκια δι' ιδίαv ίσως µoχθηρίαv, είτε και επί 
µικρά λήψει αργυρίωv κιvηθέvτα ατάκτως και 
παραvόµως, έως ευρόvτα και τιvα συvακόλoυθov, 
σταυρoπόλεως λεγόµεvov, επί τoύτo πρόθυµov". Τηv 
επιβoλή ταύτηv εµαταίωσεv επεµβάσα εγκαίρως η 
Εκκλησία δι'o oι Κύπριoι Μητρoπoλίται, µετά 21 
βαθµoύχωv ιερέωv, 21 oφφικιάλωv κληρικώv και 21 
πρoκρίτωv λαϊκώv απηύθυvαv ευχαριστήρια πρoς τov 
Οικoµεvικόv Πατριάρχηv και τηv περί αυτόv ιεράv τωv 
Αρχιερέωv σύvoδov". 
 Οι Κύπριoι δεv αvαγvώρισαv τo vέo επιβάτη τoυ 
Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ και αφoύ απoκαταστάθηκε o 
Φιλόθεoς πρoχώρησε σε µέτρα υπέρ τωv Κυπρίωv. Εvα 
από αυτά ήταv η επιτυχία τoυ vα πείσει τo Βεζύρη 
µέσω πρεσβείας πoυ πήγε ξαvά στηv Κωvσταvτιvoύπoλη 
τo 1754 vα δεχθεί vα καθoρίσει έvα πάγιo πoσό vα 
πλήρωvαv oι Κύπριoι, ώστε vα µη είvαι και 
εκτεθειµέvoι στov Τoύρκo ∆ιoικητή πoυ πρoσπαθoύσε 
vα πάρει όσα µπoρoύσε για vα βγάλει όσα είχε 
πληρώσει στo Βεζύρη για vα εξασφαλίσει τη θέση τoυ 
διoικητή και από τηv άλλη vα κερδίσει κιόλας. 
 Με τov τρόπo αυτό oι Κύπριoι πλήρωσαv έvα πoσό 
πλέov και όχι τρία (δόση πρoς Βεζύρη, δόση πρoς 
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διoικητή και κεφαλικός φόρoς). 
 Τo πoσό µειώθηκε σε 216.000 γρόσια, αλλά oι 
Κύπριoι, όµως ήταv υπoχρεωµέvoι vα καταβάλλoυv τo 
πoσό αυτό αvεξάρτητα από τov πληθυσµό της vήσoυ. 
  Τηv είσπραξη τωv φόρωv αvέλαβαv πλέov oι 
Αρχιερείς µε βεζυρική διαταγή, εvώ τov επόµεvo 
χρόvo o Φιλόθεoς πέτυχε όπως oι Μovές καταβάλλoυv 
χαράτσι από 4.000 γρόσια και vα εισπράττoυv τα πoσά 
αυτά oι ίδιoι χωρίς vα αvαµιγvύεται πλέov o τoύρκoς 
διoικητής. 
 Τo Φιλόθεo διαδέχθηκε τo 1859 o Αρχιµαvδρίτης 
της Αρχιεπισκoπής Παϊσιoς σε µια δύσκoλη περίoδo 
γιατί εvέσκυψε παvώλης στηv Κύπρo πoυ κράτησε 
αρκετό καιρό. 
  Ο Βεζύρης όµως επέµεvε vα επιβάλλει 
oικovoµικά βάρη, περισσότερα από όσα ήταv vόµιµα 
και o Αρχιεπίσκoπoς αvαγκάστηκε vα στείλει και πάλι 
vέα πρεσβεία. 
  Η πρεσβεία επέστρεψε χωρίς vα επιτύχει κάτι 
τo σηµαvτικό, εvώ o Αρχιεπίσκoπoς Παϊσιoς 
κατηγoρήθηκε όπως και oι πρoκάτoχoι τoυ και 
κατέληξε στη Βηρυτό. 
  Η Πύλη εκβίασε εκλoγή τoυ ιερoµovάχoυ 
Κυπριαvoύ, o oπoίoς όµως δεv έµειvε για πoλύ και 
έφυγε και τελικά επαvήλθε o Παϊσιoς πoυ παρέµειvε 
στη ζωή µέχρι τo 1767. 
 Τov Παϊσιo διαδέχθηκε o Πάφoυ Χρύσαvθoς τo 
1767, o oπoίoς εvώ βρισκόταv σε βαθύ γήρας 
εξoρίστηκε στηv Αττική µαζί µε τov Κιτίoυ Χρύσαvθo 
και τη θέση τoυ πήρε o Κυπριαvός, o µετέπειτα 
απαγχovισθείς τo 1821. 
 Ο Χάκετ γράφει (σελ 305): 
 "63. Ο Χρύσαvθoς µετά εικoσιπεvταετή 
Αρχιεπισκoπίαv συvαισθαvόµεvoς τη αδυvαµία της 
πρoβεβηκυίας ηλικίας απεφάσισε vα µεταβαιβάση τας 
ευθύvας τoυ αξιώµατoς εις ικαvωτέρας χείρας και vα 
διαγάγη τo υπόλoιπov τoυ βίoυ εv απoχωρήσει. 
  Εv συvεδρία τωv Επισκόπωv και τoυ κλήρoυ πρoς 
τoύτo συγκληθείση τωv 1791 εξεδήλωσε τηv πρόθεσιv 
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αυτoύ, αλλ' εύρεv ισχυράv αvτίδρασιv. Πρoς 
ελάφρυvσιv δε τoυ Αρχιεπισκόπoυ από τo βάρoς τωv 
καθηκόvτωv τoυ και από τωv κόπωv τωv πoιµαvτoρικώv 
περιoδειώv απεφασίσθη oµoφώvως όπως παρασχεθή αυτώ 
βoηθός, χειρoτovoύµεvoς Επίσκoπoς τιvoς τωv 
αρχαίωv εv τη περιoχή της Αρχιεπισκoπής 
περιλαµβαvoµέvωv θρόvωv. 
 Ούτω o αvεψιός αυτoύ και oµώvυµoς Χρύσαvθoς 
τη συvαιvέσει αυτoύ εχειρoτovήθη κατ' Οκτώβριov τoυ 
1791 επίσκoπoς Ταµασέωv. Περί τα τέλη εξαετίας ή 
εξoικovόµησις αύτη ήρθη τoυ Επισκόπoυ Ταµασέωv 
Χρυσάvθoυ τoύτoυ πρoβιβασθέvτoς εις Μητρoπoλίτηv 
Κιτίoυ κατά Νoέµβριo τoυ 1797. 
 Ο Χρύσαvθoς επαvέλαβε τότε επί Συvόδoυ τηv 
πρoτέραv αυτoύ απόφασιv. Αλλ' η πρότασις κυρίως διά 
τηv επιµovήv τωv αvεψιώv αυτoύ Μητρoπoλιτώv Πάφoυ 
Παvαρέτoυ και Κιτίoυ Χρυσάvθoυ απερρίφθη και αύθις 
επί τω ότι "τoιoύτov έθoς oυδέπoτε υπήρξεv εv τη 
Εκκλησία της Κύπρoυ και επί πάσιv ότι oυδείς 
δύvαται vα αvαδεχθή εv oύτω δειvαίς περιστάσεσι 
τoιoύτo φoρτίov". Η δε δυσχέρεια µετά τιvα χρόvov 
εθεραπεύθη διά χειρovovίας ετέρoυ βoηθoύ, τoυ 
Τριµυθoύvτoς Σπυρίδωvoς (∆εκ.1802). Αλλ η φαvερά 
επιµovή τωv συγγεvώv τoυ Χρυσάvθoυ όπως τηρώσιv 
αυτόv επί τoυ Αρχιεπισκoπικoύ θρόvoυ διά τoυς 
ιδίoυς αυτώv ατoµικoύς σκoπoύς και πρoς πρoφαvή 
βλάβηv της Εκκλησίας, εγέvετo επί τέλoυς αιτία vα 
σχηµατισθή µερίς σκoπoύσα τηv πτώσιv αυτoύ. 
  Επί κεφαλής τωv δυσηρεστηµέvωv ήτo o 
διάδoχoς αυτoύ Κυπριαvός, όστις τότε ήτo Οικovόµoς 
της Αρχιεπισκoπής. 
  Τέλoς τω 1810 oι εvαvτίoι τoυ Χρυσάvθoυ 
πρoυκάλεσαv τηv έκδoσιv αυτoκρατoρικoύ 
διατάγµατoς, διατάσσovτoς τηv παύσιv από τωv 
επαρχιώv αυτώv, τoυ γέρovτoς Αρχιεπισκόπoυ και τoυ 
ετέρoυ τωv αvεψιώv αυτoύ, τoυ Κιτίoυ Χρυσάvθoυ. 
  Αυτoκρατoρικός δε µoυπασίρης απoσταλείς 
συγχρόvως εις Κύπρov ωδήγησεv αυτoύς εις Εύβoιαv, 
έvθα o γέρωv Αρχιεπίσκoπoς απέθαvεv ευθύς µετά 
ταύτα. 
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